LEEFREGELS
LEEFREGEL 1: Je zorgt ervoor dat je steeds aanwezig bent, tenzij je een verklaring hebt van je ouders, een officieel
document of de toestemming van de school. Je wettigt elke afwezigheid de dag van terugkomst.
Om van jouw schoolloopbaan een succes te maken, is jouw aanwezigheid absoluut noodzakelijk. Wanneer je toch
afwezig bent, dien je de wettiging van jouw afwezigheid de dag van jouw terugkomst af te geven op het
leerlingensecretariaat.
LEEFREGEL 2: Je komt op tijd.
Te laat komen is erg storend voor het normale lesgebeuren. Wanneer je te laat op school aankomt of bij de leswisseling
te laat in het lokaal aankomt, dan ga je naar het leerlingensecretariaat. Daar wordt je naam, het uur en de reden van te
laat komen genoteerd in je agenda. In de klas bied je spontaan je agenda ter controle aan de leraar aan.
Heb je LO en is je klasgroep reeds vertrokken, dan begeef je je zo snel mogelijk (te voet of met de fiets) naar de sporthal.
Kom je vier maal zonder geldige reden te laat, dan blijf je na. Vanaf acht keer te laat wordt het nablijven omgezet in
voorblijven. Je ouders worden van hettelefonisch op de hoogte gebracht. Er wordt een nieuwe start genomen na de
kerstvakantie en na de paasvakantie.
Kom je meer dan één lesuur te laat, dan wordt dit aanzien als spijbelen en zal een strafstudie volgen.
LEEFREGEL 3: Als het belt, wacht je op de afgesproken plaats op de speelplaats op je leraar.
Je gaat samen met je klasgroep en leraar rustig naar het lokaal. Bij afwezigheid van de leraar wacht je tot een vervanger
of opvoeder je ophaalt.
LEEFREGEL 4: Je zorgt voor een rustig verloop van de leswisselingen.
Verplaatsingen tussen lokalen gebeuren steeds langs de kortste weg. Houd je bij het verplaatsen in de gangen en op de
trappen steeds rechts.
Tijdens de leswisselingen wordt geen gebruik gemaakt van de toiletten.
Als een leerkracht niet aanwezig is in zijn lokaal, meldt iemand van de groep dit aan het secretariaat. Je begeeft je dan
samen met je klasgenoten naar de studiezaal.
LEEFREGEL 5: Je verlaat de klas en de school nooit zonder toestemming.
Enkel met de toestemming van je leerkracht mag je het lokaal verlaten. Het is dus verboden tijdens de lesuren vrij rond
te lopen in de gangen en op de speelplaats. Evenmin hebben leerlingen zonder begeleiding of toezicht toegang tot de
lokalen.
Je mag nooit zonder toestemming de school vroeger dan voorzien verlaten. Je dient hiervoor steeds de toestemming te
vragen via een stempel in de agenda.
LEEFREGEL 6: Je gedraagt je beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen.
Respect betonen getuigt van een gezonde ingesteldheid. Het is door op een respectvolle manier om te gaan met
anderen dat zij ook jou met respect zullen behandelen. Bij meningsverschillen of wanneer je het gevoel hebt dat jou
onrecht is aangedaan, dan bespreek je dit. Je doet dit op een rustig moment en op een rustige manier.
LEEFREGEL 7: Je brengt je agenda altijd mee naar school. Je geeft die onmiddellijk af als erom gevraagd wordt.
De agenda is een officieel document dat op het einde van het schooljaar ingediend moet worden.
Iedere week moeten je ouders je agenda ondertekenen, zodat ze op de hoogte blijven van wat jij op school doet.
Noteer taken en toetsen zorgvuldig.
Wanneer je afwezig was, breng je zo snel mogelijk je agenda in orde.
Ook je leerkrachten kunnen notities in je agenda optekenen.
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LEEFREGEL 8: Je zorgt voor optimale leeromstandigheden en leerkansen voor jezelf en je medeleerlingen.
Je betreedt het lokaal op een rustige manier en je neemt plaats aan de jouw toegewezen bank. Je zet je pet of muts af.
Je zorgt ervoor dat je steeds de nodige boeken, schriften en ander materiaal bij je hebt. Zorg voor een degelijke
boekentas, zodat alle schoolgerief steeds netjes blijft.
Je werkt actief mee en je stoort niet. Je zet jezelf maximaal in bij opdrachten, taken, toetsen en examens. Het spreekt
voor zich dat spieken niet is toegestaan.
LEEFREGEL 9: Je eet en drinkt enkel tijdens de pauzes. Het is ten strengste verboden te roken op het schooldomein.
In de gangen, in de klassen, in de studiezaal en op de trappen wordt niet gegeten of gedronken. Water drinken is wel
toegelaten in de klas.
Hou er rekening mee dat eten en drinken bij het belsignaal dient geconsumeerd en/of opgeborgen te zijn.
LEEFREGEL 10: Je GSM staat enkel aan tijdens de pauzes. Je zorgt ervoor dat je niemand hindert met je gsm.
Het gebruik van GSM (of andere technologische apparatuur zoals smartphone, tablet, ...) is op school op vaste
momenten op vaste plaatsen toegelaten. Je mag je GSM gebruiken op de speelplaats en in de overdekte speelplaats en
dit enkel buiten de lesuren. Je mag dus gebruik maken van je GSM ’s ochtends voor het belsignaal, tijdens de pauzes en
na schooltijd.
Bij het belsignaal gaat de GSM op stil. Wanneer je studie hebt, maak je enkel gebruik van je GSM, wanneer er geen
taken of andere opdrachten voorzien zijn.
Gebruik je je GSM toch buiten de toegelaten tijdstippen, dan moet je die aan de leerkracht afgeven.
In de klas of op het schooldomein mag je geen foto’s maken en niet filmen, tenzij de betrokken personen hun
uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven.
LEEFREGEL 11: Kostbare voorwerpen, voorwerpen die met het onderwijs niets te maken hebben of geen rechtstreeks
verband houden met de les, breng je beter niet mee naar school.
We kunnen hier onmogelijk alles opsommen wat je niet naar school mag meebrengen. De directie heeft hieromtrent
steeds het finaal oordeel.
Grote geldsommen of kostbare voorwerpen breng je best niet mee naar school. De school kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor een eventuele ontvreemding, zelfs op plaatsen die normaal onder toezicht staan. Je laat nooit je
portefeuille of andere waardevolle voorwerpen onbeheerd achter. De school is niet verantwoordelijk voor het verlies
van voorwerpen, voor diefstal of beschadiging. Als je iets kwijt bent of iets vindt, meld je dit onmiddellijk op het
leerlingensecretariaat.
LEEFREGEL 12: Je respecteert het werkplaatsreglement en draagt zorg voor je eigen materiaal, dat van anderen en dat
van de school.
Als je iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet je het vergoeden of herstellen. Als je iets
besmeurt, moet je het reinigen en als je afval achterlaat, zal je het moeten opruimen.
Er zal streng tegen je opgetreden worden indien je in de school een diefstal pleegt. Wanneer je gebouwen, meubilair en
of materiaal - ook dat van medeleerlingen - opzettelijk beschadigt of beschadigt door onvoorzichtigheid of nalatigheid
kan ook een financiële vergoeding van jou of je ouders geëist worden.
Meld iedere beschadiging die je vaststelt, ook al ben je er niet voor verantwoordelijk.
LEEFREGEL 13: Afval gooi je in de vuilnisbakken.
In de overdekte speelplaats bevinden zich drank- en versnaperingautomaten, die enkel tijdens de pauzes toegankelijk
zijn. Lege blikjes en verpakkingen worden in de passende vuilnisbak gegooid. Papierafval, blikjes en etensresten worden
afzonderlijk gesorteerd. Bij het niet naleven hiervan worden de automaten voor onbepaalde tijd gesloten. Iedereen
leert graag in een nette en ordelijke omgeving.
LEEFREGEL 14: Je kijkt dagelijks je berichten na op smartschool.
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